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Van de redactie 

Copy voor het volgende kwartaalboekje ontvan
gen wij graag voor 15 november 1996. 

* 
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Monumenten M. Beel, Plantsoen 9 5313290 
Biblio/ 
topografie W.v. IJken Everserf 20 5389367 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 5389849 
Recent Verleden M. v.d.Schaal Watersnip 14 5317093 
Klederdracht L. Lankreijer 

Aartseveen 94 5389198 
Tentoonstelling J.v. Wijk Raadhuisln 39 5314689 
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Oudheidkamer 

Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035-5382375 
Geopend: Zaterdag van 14.00 
Toegang gratis. 

16.00 uur 
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In onze serie; "Oude Eemnesser......" 

vertelt mevrouw D. Strobosch-van Duijne ons 
haar verhaal over de familie Van Duijne en 
over de periode dat ze in Eemnes woonde. 
Mevrouw Strobosch werd op 13 juli 1912 in het 
voormalige Eemnesser gemeentehuis (nu restau
rant 't Oude Raadhuijs) geboren. Haar ouders 
waren Magdalena Erasmus geboren te Groede en 
Cornells van Duijne geboren te Borsele. Toen 
zij 17 jaar oud was, verliet ze Eemnes om in 
Leiden voor onderwijzeres te gaan leren. Na 
haar studie werd ze hoofd van een school in 
Oud-Beijerland. Tegenwoordig woont mevrouw 
Strobosch in Amsterdam. Haar Eemnesser herin
neringen spelen zich dus vooral af in de 
periode 1912-1930. 

"Na zijn militaire dienst heeft vader nog 
twee jaar bijgetekend als remplaçant, je ging 
dan voor een ander in dienst. Daarna werd hij 
marechaussee en van daaruit was het niet 
moeilijk om gemeenteveldwachter te worden. 
Hij maakte van die mogelijkheid gebruik en 
solliciteerde in 1901 als gemeenteveldwachter 
in Huizen (N.H.) en kreeg die functie. 

Toen vader in Groede gedetacheerd was heeft 
hij moeder ontmoet. Ze besloten om op 27 
december 1901 te trouwen. Maar toen ze op het 
gemeentehuis kwamen om het huwelijk te laten 
voltrekken kon het feest niet doorgaan. De 
stukken waren er namelijk niet omdat de boot 
van Terneuzen naar Breskens niet had gevaren 
vanwege de mist! Onverrichterzake gingen ze 
weer naar huis en pas de volgende dag kon er 
getrouwd worden. 

Van de periode dat vader in Huizen werkte 
weet ik niet veel, alleen dat mijn broer 
Frans er in 1903 geboren is. 
In 1905 solliciteerde vader naar de post van 
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gemeenteveldwachter in Eemnes als opvolger 
van J. Huurdeman. Op 22 april 1905 werd hij 
aangesteld (tevens als onbezoldigd rijksveld-
wachter). 

Barendina (Dien) Johanna Magdalena van Duijne gehuwd 
met J. Strobosch, geb. Eemnes 13-07-1912 in het Oude 
Raadhuis. Foto van ± 1972 
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Eerst gingen ze op Laarderweg 4 7 wonen en 
niet lang daarna in het huis waar ook Selden-
rijk gewoond heeft. Daar is mijn zuster Jo 
geboren. In 1907 was het gemeentehuis klaar 
en zijn ze daar ingetrokken. We hebben daar 
tot vader zijn pensionering in 1932 gewoond. 
Daarna verhuisden ze naar de Melkweg in La
ren . 

In 1914, ik was toen twee jaar oud, is moeder 
op een dag met ons naar Zeeuws-Vlaanderen 
gegaan om haar moeder in Groede te bezoeken. 
Het was mobilisatie en de boot in Zeeland 
vaarde niet als er geen vrouw aan boord was. 
In Den Bosch en Vlissingen klampten de mannen 
moeder al aan om te vragen of ze met haar 
verder mochten reizen. In Groede aangekomen 
vroeg haar moeder: "Wat kom je doen, er is 
oorlog!" De volgende dag moesten we weer 
terug. Via 's-Hertogenbosch, Utrecht en Baarn 
kwamen we weer in Eemnes. We liepen de dam af 
langs het gemeentehuis en zagen pa boven de 
krant zitten lezen. Toen we binnen kwamen 
vroeg hij: "Wat komen jullie doen?" Hij had 
nergens erg in. 

In 1917 is er een luchtschip op Eemnes geval
len. We lagen nog op bed toen de telefoon 
over ging, daarna werd het pikke donker. 
Later bleek, dat het luchtschip de telefoon
draden meegenomen had en op de bakkerij van 
Heek (Wakkerendijk 3) neergekomen was. Geluk
kig waren de militairen er al uitgesprongen. 
Alle spullen die in het schip gezeten hadden, 
werden bij ons in het achterhuis gezet. Ik 
weet goed dat Prins Hendrik ook nog is ge
weest. 

Bij pa thuis in Zeeland hielden ze altijd 
twee varkens: één om zelf op te eten en één 
voor de verkoop. In Eemnes had vader ook 
altijd twee varkens. Eén ging naar V.d. Burg 
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Blik in het distributiekantoor van Eemnes, dat zich in 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bevond in de raads
zaal van het gemeentehuis van Eemnes. 
v.l.n.r. directeur de heer Hoek, secretaresse mej. 
Endendijk en de heer C. van Duijne, gemeenteveldwach
ter van Eemnes 
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in Laren voor de verkoop. Het andere werd bij 
ons beneden geslacht, terwijl ik boven op 
zolder lag te slapen. Dit gebeurde 's morgens 
rond 7.00 uur, je hoorde dan het varken vre
selijk gillen, afschuwelijk. Het werd hele
maal open gesneden en tegen een leer opgehan
gen. Waarschijnlijk is hieruit het gezegde 
ontstaan, dat een varken zelfs nog na zijn 
dood leert. Daarover ging een wit laken. Dan 
kwamen de boeren kijken, ze noemden dat 
"priezen", waarna er altijd een borreltje 
werd gedronken. De volgende dag kwam dan 
Mijntje van Wegen van 't Zwaantje. Samen met 
moeder zorgde ze voor de afwerking van het 
varken. 

We hadden ook een geit. Eens had het dier 
zijn poot gebroken. De veearts kwam om deze 
te zetten, dat kostte ƒ 7,50. Toen zei pa: 
"Dat doe ik nooit meer, dat kreng is nog niet 
eens ƒ 7,50 waard! 
De geit stond altijd buiten in het gras waar 
hij met een pen was vastgezet. Als het Sin
terklaas was nam pa de pen van de geit en 
ging daarmee in de schoorsteen heen en weer 
net alsof het Zwarte Piet was. Daarna liet 
hij de pen vaak slingeren en zeiden Jo en 
Frans: "oh, daar heb je Zwarte Piet" als ze 
deze pen zagen liggen. 

Waar nu de Raadhuislaan loopt, lag vroeger 
onze grond, een heel stuk! Daarnaast was de 
boerderij van Rigter. Achter die boerderij 
stond een schuur waar buurvrouw Rigter vis 
en dergelijke bakte. Achterin was een kamer
tje, dat uitkeek op het kippenhok en in dat 
kamertje woonde Härmen Fokken (geboren 1858). 
Hij was de zoon uit een mesalliance-huwelijk 
van een doktersdochter met de knecht. Zijn 
moeder was Wilhelmina Maria Bell (1817-1906), 
dochter van dokter Matheus Bell, gemeentearts 
van Eemnes van 1812-1856. Zijn vader was de 
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werkman Mathijs Fokken, die 12 jaar jonger 
was dan zijn moeder. Härmen dronk ontzettend. 
Soms kwamen ze bij ons om te vertellen hoe 
dronken hij was, maar vader wilde er nooit 
iets mee te maken hebben. Als Härmen dan 
thuis kwam, plaagden de Eemnessers hem altijd 
en haalden van alles met hem uit. Hij mocht 
geen licht in zijn kamertje hebben, want de 
boer was bang dat de zaak in de fik zou gaan. 
Als hij thuis was, nam hij volgens de verha
len altijd een groot mes van de muur waarmee 
hij een homp kaas afsneed. Daarna kroop hij 
door het spinrag heen in zijn bedstee. Op een 
keer hadden ze, voordat de man thuis kwam 
zijn tafel met de poten omhoog gezet. Nou, je 
begrijpt wel wat er gebeurde toen hij in het 
donker thuiskwam. En dan stonden ze aan de 
andere kant te lachen, er was toch geen 
licht! 

Een andere keer ging er een heel stel naar 
hem toe. Härmen had het in de gaten, kreeg de 
pest in en kwam met zijn mes naar buiten. Hij 
riep: "Ik rijg jullie allemaal aan het mes!" 
Toen werd het achter elkaar aan rondjes lopen 
om de hooiberg. Hij kon ze echter nooit inha
len! 

Henk v.d. Voort was een zwerver. Hij kwam bij 
tijd en wijle naar Eemnes en vroeg dan onder
dak. Dat betekende dat hij een nacht wilde 
doorbrengen in de "gemeentegevangenis" onder 
de toren van de Hervormde Kerk aan de Kerk
straat. Hij kwam dan naar vader toe en vroeg: 
"Sta ik al in de Kiekerekie?" Daarmee bedoel
de hij het politieblad. Als hij er namelijk 
in stond, dan kon hij opgesloten worden. Zijn 
vrouw had een bakkerij in Harderwijk dus hij 
kon gewoon thuis wonen, maar hij zwierf veel 
liever. Ook dronk hij veel, ik heb hem wel 
eens spiritus zien drinken. Als hij onderdak 
had, maakte moeder 's morgens brood klaar, 
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dat dan naar het hok onder de toren werd 
gebracht. Na zijn ontbijt kwam Henk er dan 
weer uit en kreeg hij nog een portie brood 
mee. 
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Cornells van Duijne, geboren 1870-overleden 1950. 
Hij was van 1905 tot 1932 gemeenteveldwachter van 
Eemnes 
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Op een dag in de zomer kwam er een zwerver, 
om 5.00 uur 's middags bij ons om onderdak 
vragen. Vader zei: "Het is nog zo vroeg, het 
is nog licht, dus geen tijd om nu al in dat 
hok te zitten." Hij is toen doorgelopen naar 
Baarn om daar onderdak te vragen. Daar had je 
het gemeentehuis met het politiebureau en er 
achter een rijtje cellen. Ze hebben hem toen 
in een cel gestopt en zijn hem vergeten! Drie 
weken later vonden ze hem dood in de cel. Dat 
heeft mijn vader veel gedaan, want hij had 
die man doorgestuurd. Nog vele jaren lang, 
zegt men, hing er op de dag dat hij gevonden 
was een bosje bloemen aan het hek. Sindsdien 
was het bij ons een vaste gewoonte om als er 
iemand in het hok zat, de sleutel op tafel te 
laten liggen. Pa zei altijd: "In godsnaam 
laten we het niet vergeten!" 

Je kreeg als veldwachter met van alles te 
maken. Op een dag, 6 januari (Drie Koningen) 
stonden er een paar jongens voor de deur. Pa 
ging mee, er was een ongeluk gebeurd. Op de 
plaats waar de Buitenvaart in de Eem uitkomt, 
was een jongen met schaatsen in een wak gere
den. De drie jongens die achter hem reden 
konden niets meer doen en zijn de politie 
gaan halen. Vader en Frans gingen er met een 
ladder en een dreg naar toe, ze hebben hem 
uit het water gehaald en weggebracht. Daarna 
is hij in het lijkenhuisje op de Algemene 
Begraafplaats gelegd. Aan de papieren uit 
zijn portefeuille zagen ze wie het was. Het 
was een jongen uit Soest van ongeveer 22 
jaar. Toen ze hem kwamen halen, bleek dat de 
kist te klein was. 

Dit soort dingen hoorde je dan als politiege-
zin, maar bij ons was het vaste prik: je 
praat nooit uit het huis! 

Jan Fokken reed hier indertijd een busdienst. 
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Wij hadden met Jan de afspraak: als er licht 
brandt voor op het gemeentehuis, dan gaat er 
iemand van ons mee. Wij hadden vrij wonen, 
vuur en licht, dus moeder werd altijd hels 
als er een lamp bleef branden, dat was name
lijk gemeenschapsgeld. Hij stond dan soms 
maar te toeteren, terwijl er niemand kwam 
omdat het licht per ongeluk brandde. Op een 
keer ging mijn moeder met mijn tante uit 
Zeeland naar de markt in Hilversum. Ze reden 
met de bus van Jan Fokken. Toen ze ter hoogte 
van de Bijbelschool op de Laarderweg waren 
(nu Rabobank) zei moeder tegen tante: "Je 
hebt je pantoffels nog aan!" Ze vroeg meteen 
aan Jan of hij nog even terug wilde gaan en 
Jan ging terug! Dat kon toch maar allemaal in 
die tijd. 

Mijn broer Frans heeft eerst voor onderwijzer 
geleerd, maar die studie heeft hij niet afge
maakt. Hij kon een administratieve baan krij
gen op het bureau van de Gooise Stoomtram in 
Huizen en dat vond hij veel leuker. Toen hij 
in militaire dienst moest, raakte hij die 
baan echter kwijt. Wat die dienst betreft: 
Bij de keuring moesten Frans en Geurt Wortel 
de laatste twee lootjes trekken. Frans trok 
het lot waarmee hij wel in dienst moest en 
Geurt niet! Later is Frans nog sergeant ge
worden in Amersfoort. Uit dienst gekomen, 
ging juist mijnheer Snel met pensioen; hij 
was ambtenaar van de burgerlijke stand op het 
gemeentehuis. Frans solliciteerde naar die 
baan en kreeg deze. Hij liet een huis bouwen 
door Jan Hagen: Laarderweg 124 en daar heeft 
hij vele jaren gewoond tot hij naar een aan
leunwoning ging in de Noordbuurt (Zomertaling 
47). Hij is in 1987 overleden. 

Frans was geen makkelijk mens, maar hij stond 
voor iedereen klaar. Als je in de rottigheid 
zat, dan vocht hij voor je. Hij had een 
prachtig handschrift, daar stond hij om be-
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De heer Frans van Duijne (1903-1986), jarenlang ge
meenteambtenaar (Burgelijke Stand) in Eemnes. Hij 
stond bekend om zijn fraaie handschrift 

kend. 
Nog even een leuke herinnering aan mijn broer 
Frans en zuster Jo. Op zondag werden ze naar 
de kerk gestuurd, terwijl ik dan nog op bed 
lag. Dan moest de witte vloer van de secreta
rie schoongemaakt worden. Ze kregen een paar 
centen mee om in de kerkenzak te gooien. Op 
een keer zei Frans: "Jo, we gooien het geld 
niet in de kerkenzak, maar we gaan er bij 
Daatje Nagel snoep voor kopen." Ze namen 
knopen van huis mee om die in de zak te doen. 
Frans pakte een paar neutrale knopen en Jo 
uniformknopen. 's Middags kam Jan Dop, de 
koster, bij ons thuis om de knopen terug te 
brengen! 

Wat vond ik het enig om dit allemaal te ver
tellen, want ik heb een leuke jeugd gehad in 
Eemnes 
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Mevrouw Strobosch-van Duijne, een welgemeend 
dankuwel voor deze onderhoudende terugblik in 
de Eemnesser historie. 

Henriet Liscaljet 
en 

Henk van Hees 

Mevrouw Wortel 100 jaar 

in de Laarder Courant "De Bel" van 29 augus
tus 1996 stond een artikel over een mevrouw 
Wortel die op 28 augustus 100 jaar was gewor
den. 
Door leden van de Historische Kring Eemnes 
werd mij gevraagd welke mevrouw Wortel dit 
betrof. De vraag was ook of ik dit even wilde 
uitzoeken en er eventueel een artikeltje over 
schrijven. Omdat zij in de "Stichtse Hof" 
woont, ben ik daar gaan informeren. Echter, 
de wet op de privacy werkte ook hier. De 
betreffende medewerkster was op dat moment 
niet aanwezig en informatie verschaffen over 
inwoners doet men niet. Ik moest telefonisch 
contact opnemen. 
Dat deed ik en de mevrouw die een en ander 
behandelt stelde voor om de familie te bel
len. Zij zou dan vragen of men er geen be
zwaar tegen zou hebben als er iemand van een 
Historische Kring een verhaal over hun moeder 
zou gaan schrijven. 
En zo werd ik al heel snel gebeld door me
vrouw Scholten, de dochter van de 100 jarige 
mevrouw Wortel. 
Zij vertelde mij dat ze het idee heel leuk 
vond om een artikel over haar moeder in het 
kwartaalbericht van de Historische Kring te 
zien verschijnen. 
Zodoende werd een afspraak gemaakt en zat ik 
enige dagen later bij mevrouw Scholten-Wortel 
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aan de koffie. 
Zij vertelde, terwijl haar man af en toe 
aanvulde met een datum of jaartal. 

Jannetje Wortel-Mol 
Zij werd geboren te Eemnes op 28 augustus 
1896, als Jannetje Mol, dochter van Dirk Mol 
(1870-1952) en Aartje Kuijt (1876-1952). Zie 
ons blad van december 1987, jaargang 9, nr. 
4. Op bladzijde 136 "Een korte geschiedenis 
van de Eemnesser familie Mol". 

Haar ouders woonden in het Hofje, in een 
klein woninkje voor armen van de Nederlands 
Hervormde gemeente Eemnes-Buiten. Dat is waar 
je nu vanaf de Meentweg het fietspad opgaat 
naar de Noordbuurt, ten zuiden van Meentweg 
59. 
In de d e r t i g e r j a r e n z i j n d e z e w o n i n k j e s 
a f g e b r o k e n . 

Het gezin Wortel met 2 k inderen , Kees en Suzanne. 

HKE- 135 



In 1919 trouwde Jannetje Mol met Kees Wortel, 
geboren op 12 januari 1897, zoon van Lamber-
tus Wortel en Susanna Silvester. Nadat ze 
getrouwd waren, hebben ze eerst ingewoond bij 
Henk Wortel aan de Laarderweg in Eemnes. Hier 
werd zoon Kees geboren. Kort daarna zijn ze 
in Bussum gaan wonen op Gooiberg nummer 18 
achter. Vader Kees was boer en losarbeider. 
De melk van hun koeien werd door Jannetje in 
de buurt uitgevent. 
In 1937 verhuisden ze naar de Plaggenweg 22. 
Daar zette Kees zijn boerenbedrijf voort en 
Jannetje runde de "Uitspanning De Zandzee". 
Daar kwamen veel dagjesmensen met kinderen. 
Ook groepen schoolkinderen. En die kregen 
allemaal dorst en dan kwamen ze bij Jannetje 
een glaasje limonade of een kopje koffie of 
thee drinken. Hier konden de kinderen, net 
als in Valkeveen of Muiderberg, aan het 
strand spelen. De Zandzee was een grote plas, 
een soort ven, in de Bussumse heide. Op een 
keer kreeg Jannetje zelfs een groep van 300 
Joodse kinderen te verwerken. Ze vond het 
prachtig en heel gezellig. Op een gegeven 
moment kon ze heel trots van haar eigen ver
diende centjes een stofzuiger kopen. 
Toen in 1940 de oorlog uitbrak en zij het 
bordje "Verboden voor Joden" moest ophangen, 
was voor haar de maat vol en stopte ze met de 
uitspanning. Bij Jannetje was iedereen welkom 
en zeker Joden. 
Uit het huwelijk van Jannetje en Kees Wortel 
zijn vier kinderen geboren, Kees in 1920, 
Suzanne in 1925 en Piet in 1931. Daartussen 
was ook een kind geboren maar die stierf al 
heel vroeg. Kees sr. overleed in 1962. 
Sinds januari 1955 woont Jannetje in de 
Stichtse Hof in Laren. Zodoende kwam ook de 
burgemeester van Laren, de heer L.H.Th. Hen
driks haar feliciteren. 
Ze heeft het goed naar de zin de Stichtse Hof 
en als ze blijft zo ze is, kunnen we haar 
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Mevrouw W o r t e l - M o l a l s 1 0 0 - j a r i g e met h a a r k l e i n z o o n 
F r e d S c h o l t e n en a c h t e r k l e i n z o o n Liam S c h o l t e n . 

v o l g e n d j a a r weer f e l i c i t e r e n . 

Nog een 1 0 0 - j a r i g e . 

I n L u n t e r e n was 2 dagen na J a n n e t j e ' s v e r 
j a a r d a g nog een 1 0 0 - j a r i g e . Dat was de d o c h 
t e r van A n n e t j e Mol (*1873) en Mar ten van Lü
b e c k . A n n e t j e was de z u s t e r van D i r k Mol, de 
v a d e r van J a n n e t j e . 

Bep De Boer 
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Herinneringen 

Ongetwijfeld was in de jaren '20 en daarvoor 
de buurt bij het Dikke Torentje en herberg 
Het Roode Kruis het centrum van Eemnes-Bin-
nen. Toch was er in de tweede helft van de 
jaren 20 en de jaren 30 en 40, na het afbran
den van Het Roode Kruis nog wel iets van die 
functie als centrum overgebleven. 
Er stonden nog drie winkels op rij: Elders, 
Oostrum en Roothart. Bovendien was de stal
ling van Het Roode Kruis niet verbrand. Adri-
aan Rebel had er voor de jaren 40 zijn gara
gebedrijfje in. Rebel gaf ook rijles en nam 
rijexamens af. 
Mijn vader kocht bij Rebel een nieuwe bestel
wagen. Hij had nog nooit gechauffeerd. Rijles 
en rijexamen bestonden uit uitleg van de 
bedieningsapparaten van de auto en vervolgens 
een stukje rijden. Na afloop van de rit 
sprak Rebel: "Het zal wel gaan hoor, als je 
me nog nodig hebt, dan kom je maar." 

Ries Rebel, broer van Adriaan, droeg ook bij 
tot het functioneren van het centrum: hij 
exploiteerde een benzinepomp, schuin voor de 
kerk. 
Ries Rebel was tevens chauffeur op de bus
dienst tussen Laren en Baarn. Ries was klein-
achtig, als ie de bus zag aankomen, dan zag 
je eigenlijk alleen maar de chauffeurspet van 
hem. Toen mijn vader pas zijn rijbewijs had 
en voor de eerste keer de bus moest passeren 
was hij en beetje zenuwachtig. Van de weer
omstuit zag hij de pet van Ries over het 
hoofd. Hij schrok zich bijna lam, hij dacht 
dat er een bus zonder chauffeur aan kwam. 

Aan de muur van de stalling van Het Roode 
Kruis, waarin Adriaan Rebel zijn bezigheden 
had, hing een mededelingenbord. De mededelin
gen bestonden voornamelijk uit schouwberich-
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ten. Elke boer, die langskwam, stopte even om 
de mededelingen door te nemen. Veldwachter De 
Groot kwam de berichten ophangen. Dat was een 
zeer gewichtige zaak. Behalve een doosje 
punaises droeg hij ook een grote sleutelbos 
bij zich. Met een klein sleuteltje van de bos 
opende en sloot hij de deurtjes van het mede
delingenbord. 

De brievenbus stond ook in het centrum, te
genover de winkel van Elders. Jaap van Dijk 
kwam de bus lichten. Jaap bezorgde ook de 
post in Eemnes-Binnen. 
In mijn ogen was Jaap de beste postbode van 
Nederland. Toen ik net had leren lezen en 
schrijven besloot ik mijn pas verworven ken
nis eens in praktijk te brengen. Ik schreef 
een kaartje met twee woorden erop: "Chris" en 
"Eenmes" en verder niets. Ik postte die kaart 
in de brievenbus tegenover paleis Soestdijk, 
want ik dacht dat Koningin Wilhelmina daar 
ook haar brieven postte en dat maakte het nog 
indrukwekkender. Enkele dagen later bezorgde 
Jaap de kaart feilloos. 

Er waren in die dagen nog weinig mensen die 
telefoon hadden. Naast het weggedeelte van de 
Wakkerendijk stond een rij electriciteitspa-
len. Kees Hoofd en later ook zijn zoon Wim 
klommen met klimhaken aan hun voeten bijna 
moeiteloos die palen in om de contactpunten 
der draden te controleren of te repareren. 
Een stukje achter die rij electriciteitspalen 
stond nog een rij palen; die palen waren 
korter en hadden wat minder verbindingsdra
den. Het waren telefoonpalen, de rij eindigde 
ter hoogte van Wakkerendijk 182. Gerrit de 
Bree was de enige in Eemnes-Binnen die tele
foon had. 
Als iemand in Eemnes-Binnen een dringende 
boodschap had over te brengen, dan moest hij 
of zij naar Gerrit de Bree fietsen om te 
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telefoneren. Als je geen ervaring had met 
telefoneren (dat had bijna niemand), dan 
draaide Gerrit of zijn vrouw Betty het nummer 
voor je en dan kreeg jë de hoorn in je tril
lende vingers aangereikt. 

Chris Roodhart 
De Meern. 

Wie helpt ons? 

zoeken 
denis uit 

We hebben een actieve werkgroep die van alles 
uitzoekt over de Eemnesser bevolking. Zo 

we van allerlei families de geschie-
aan de hand van stambomen. Daarvoor 

zetten we alle gegevens van de Burgerlijke 
Stand Eemnes uit de periode 1811-1920 op 
papier. We hopen dat nog eens in boekvorm uit 
te geven. 
Nu zoeken we mensen die ons willen helpen om 
de gegevens uit de akten van geboorte, huwe
lijk en overlijden over te nemen. Dit 
schrijfwerk kan gebeuren in het archief op 
het gemeentehuis. 
Eventueel is het ook mogelijk om copietjes te 
maken en thuis het schrijfwerk te doen. Het 
is mogelijk om je tempo van werken zelf te 
bepalen. 

Iedereen die er wel wat voor voelt om ons te 
helpen, wordt verzocht contact op te nemen 
met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes 
tel. 035-5389849 

of 
Bertie van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eemnes 
tel. 035-5314689 
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Werkgroep Recent Verleden 

De foto-kijkdagen op 30 en 31 augustus jl. 
zijn een groot succes geworden. Velen hebben 
de moeite genomen om in de Oudheidkamer te 
gaan kijken en hebben vol ijver de namen van 
de voor hen bekende mensen, gebeurtenissen en 
locaties ingevuld. Hartelijk dank namens de 
werkgroep Recent Verleden. 

De werkgroep houdt zich bezig met het verza
melen, onderzoeken en registreren van alles 
wat zich de laatste 50 jaar in Eemnes heeft 
afgespeeld, door middel van interviews, kran
tenknipsels en foto's. 

Momenteel is één der leden bezig met het 
verzamelen van gegevens over de aanleg van de 
A27. Een ander lid van de groep verdiept zich 
in het uitzoeken van gegevens betreffende 
diverse kunstschilders die in Eemnes geleefd 
en gewerkt hebben. 

Een vaste fotograaf legt alle veranderingen 
die zich voordoen in Eemnes, op de gevoelige 
plaat vast. 

Nog een lid knipt wekelijks uit de Gooi- en 
Eemlander alle berichten die over Eemnes 
gepubliceerd worden. Deze persoon beëindigt, 
wegens tijdgebrek, eind december dit werk. 

VOOR DEZE PERSOON VRAGEN WIJ EEN VERVANGER1! 
Elke week dat er niet geknipt wordt gaat er 
een deel van de publikatie over Eemnes verlo
ren. 
U kunt zich melden bij de voorzitter van de 
groep: Mary van 'der Schaal, telefoon 035-
5317093. 
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Korte geschiedenis van het geslacht De Bruin 
in Eemnes 

In Eemnes kent men van oudsher een Rooms-
Katholieke familie De Bruijn (besproken in 
ons kwartaalblad nr. 3 van 1986) en een Ne
derlands Hervormde familie De Bruin. Deze 
laatste familie wordt in dit artikel centraal 
gesteld. Mannelijke telgen van dit geslacht 
wonen sinds 1846 in Eemnes. 
De familie is afkomstig uit Neerlangbroek 
(Nederlangbroek), een plaatsje ten zuiden van 
Doorn aan de rand van de Utrechtse heuvelrug. 
Interessant is dat diverse personen uit de 
driehoek Woudenberg-Scherpenzeel-Neerlang
broek in de vorige eeuw naar Eemnes getrokken 
zijn. Er werden onderling ook huwelijken 
gesloten. Het gaat dan om families als Van 
Woudenberg- Meernik-Scherpenzeel en De Bruin. 

We beginnen ons verhaal rond 1690 met de 
stamvader, die Wulfert heette. 

I. Wulfert (de Bruin) geboren ca. 1690 
trouwt ca. 1720 
Jannegie 

Van deze Wulfert is verder nog helemaal niets 
bekend. Mogelijk woonde hij ook al in Neer
langbroek. Uit zijn huwelijk zijn twee zonen 
bekend : 

1.1 Aart Wulferts de Bruin 
geboren ca. 1725 
trouwt Neerlangbroek 09-11-1748 
Jannegie Gerrets van Woudenberg 

Uit dit huwelijk werd weer geboren 
Jannetje Aartse De Bruin 
gedoopt Neerlangbroek 18-08-1754 
overleden Eemnes 25-09-1811 
trouwt Eemnes 14-02-1779 
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Gijsbert Janse van Essen 
(1734-1808) 

Jannetje de Bruin en Gijsbert van Essen woon
den op de boerderij Wakkerendijk 104. Janne
tje kwam als eerste van de familie De Bruin 
in Eemnes terecht. 
Na haar dood bleef haar zoon Wulfert van Esen 
op de boerderij Wakkerendijk 104 wonen. Hij 
trouwde met Geertje van Veldhuijzen uit Drie
bergen. 

De tweede zoon van stamvader Wulfert was: 

1.2 Gerrit Wulferts de Bruin 
geboren ca. 1735 
woonde in Neerlangbroek 
trouwt ca. 1763 
Jannegie van Barneveld 

Dit echtpaar woonde in Neerlangbroek. Uit dit 
huwelijk zijn de namen van zeven kinderen 
bekend: 3 zoons en 4 dochters. Voor de Eem-
nesser tak gaan we verder met hun jongste 
zoon : 

1.2.1 Wulfert Gerrits de Bruin 
geboren Neerlangbroek 
gedoopt Doorn ( bij gebrek aan een 
predikant in Neerlangbroek ) 
24-09-1775 
overleden vóór 1846 
trouwt ca. 1803 
Willemijntje Wulfertse 

Na hun huwelijk woonde dit echtpaar zeker nog 
zo'n 20 jaar in Neerlangbroek. Het is niet 
bekend waar ze daarna gewoond hebben. In 
ieder geval verbleven ze enige tijd te Wijk 
bij Duurstede. Het is ons ook niet bekend 
waar ze zijn overleden. 
Drie zoons uit hun huwelijk kwamen in Eemnes 
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terecht. 

1.2.1.1 Gerrit de Bruin 
gedoopt Neerlangbroek 28-10-1804 
overleden Eemnes 01-09-1847 
trouwt Eemnes 25-10-1846 
Geertje van Veldhuijzen 
(1802-1875) 

Geertje van Veldhuijzen was weduwe van de 
eerder genoemde Wulfert van Essen (Wakkeren
dijk 104). Na zijn dood in 1842 hertrouwde 
zij in 1846 met een achterneef van Wulfert en 
dat was Gerrit de Bruin. Ook dit echtpaar 
bleef wonen op de boerderij Wakkerendijk 104. 
Nog geen jaar nadat ze getrouwd waren, stierf 
Gerrit in 1847. 
Een zoon uit het eerste huwelijk van Geertje, 
Gijsbert van Essen trouwde later met Marritje 
de Bruin, dochter van Wulfert de Bruin, een 
broer van Gerrit. 

We gaan hier verder met deze broer: 

1.2.1.2 Wulfert de Bruin 
geboren Neerlangbroek 04-07-1807 
gedoopt Neerlangbroek (NH) 
19-07-1807 
overleden Eemnes 21-03-1890 
trouwt ca. 1830 
Antje van Ee 

Na hun huwelijk vestigen Wulfert en Antje van 
Ee zich in De Bilt. Daar worden tussen 1832 
en 1849 uit dit huwelijk negen kinderen gebo
ren. Dochter Marritje (1833-1891) trouwt met 
Gijsbert van Essen. Zij woonden Wakkerendijk 
104. Dochter Gerrigje (geboren 1844) trouwt 
met Meins Dop. 
Vader Wulfert heeft zijn oude dag waarschijn
lijk bij één van zijn kinderen in Eemnes 
doorgebracht, waar hij in 1890 is overleden. 
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Familiefoto achter huize "Ruimzicht" 
Wakkerendijk 72 ± 1890 
v.l.n.r. Helena M.J.H, de Bruin-Aalders (1852-1932), 
onbekend, onbekend, Gerrit de Bruin (1849-1918), 
Hélène M.H.M. Cocheret de la Morinière weduwe van 
Joh.Chr. Aalders (1826-1907) 
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Stamboom van het geslacht De Bruin 

Wulfert (de Bruin) 
(ca. 1690- ) 

x Jannegie ? 

Aart de Bruin x Jannegie Gerrits van Woudenberg 
(ca. 1725- Neerlangbroek 

Jannigie de Bruin x 
(1754-1811) 
Wakkerendijk 104 

Gijsbert Janse van Essen 
(1734-1808) 

l 
Gerrit de Bruin 
(ca. 1735- ) 

l 
Wulfert de Bruir 
(1775- ) 
Neerlangbroek 

Wulfert van Essen x Geertje van Veldhuijzen 
(1786-1842) 
Wakkerendijk 104 

(1802-1875) 
Gerrit de Bruin x Geertje van Veldr 
(1804-1847) (1802-1875) 
Wakkerendijk 104 

Gijsbert van Essen x Marritje de Bruin 
Wakkerendijk 104 (1833-1891) 

Gerrit de Bruin x Helena M.J.H. Aalders 
(1849-1918) 
Wakkerendijk 72 

1852-1932) 

Helena de Bruin 
(1893-1975) 
Laren NH 
ongehuwd 

Jannetje 
de Bruin 
(1911- ) 
o.a. Streefoordlaan 2 

Torenzicht 67 

Arent 
Jongerden 

Aalt 
de Bruin 
(1916-1974) 
o.a. Laarderweg 
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annegie van Barneveld 
eerlangbroek 

Villemijntje Wulfertse 

in Wulfert de Bruin x Antje van Ee 
(1807-1890) 
o.a. De Bilt 
Eemnes 

Teunis de Bruin x Jannetje Grootveld 
(1820-1889) 
Laarderweg 39 

(1824-1898) 

Sulfer de Bruin x Wilhelmina M. Brinkman 
1862-1924) (1865-1947) 
aarderweg 39 

Comelis de Bruin x Jannetje Stoffelsen 
(1866-1940) 
Streefoordlaan 1/11 

(1882-1950) 

annetje Teuntje x Gijs Teunis x(1) Gijsbertje 
wizendaal de Bruin van Dijk de Bruin Snel 

(1917- ) (1919-1989) (1918-1956) 
Soest x(2) Johanna 

van Zoeren 
Streefoordlaan 1/11 
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Eén van zijn zoons vestigde zich in Eemnes. 
Dat was : 

1.2.1.2.9 Gerrit de Bruin 
geboren De Bilt 16-12-1849 
overleden Eemnes 12-04-1918 
trouwt Eemnes 28-04-1892 
Helena Maria Johanna Hendrika 
Aalders 
geboren Amsterdam 22-08-1852 
overleden Laren 23-03-1932 

Gerrit woonde in bij zijn zus Marritje, ge
trouwd met Gijsbert van Essen op Wakkerendijk 
104. Hij verdiende de kost als melkboer. Op 
een gegeven moment heeft hij contact gekregen 
met een dame van goede stand. Dat was Helena 
Aalders, die in Baarn woonde. Ze was een 
dochter van Johannes Christiaan Aalder en 
Hélène Marie Henriette Madeleine Cocheret de 
la Morinière. Toen het tot trouwplannen kwam, 
kochten Gerrit de Bruin en zijn vrouw Huize 
Ruimzicht op Wakkerendijk 72. Helena Aalders 
en haar moeder vestigden zich daar op 6 april 
1892 en na zijn huwelijk op 28 april 1892 
kwam ook Gerrit de Bruin daar wonen. In zijn 
huwelijksacte wordt Gerrit koopman van beroep 
genoemd. 

Tot zijn dood in 1918 bleef Gerrit op Huize 
Ruimzicht wonen. Tot haar dood in 1907 woonde 
zijn schoonmoeder bij hem in. 
Kort na het overlijden van Gerrit (12 april 
1918) verhuisden zijn vrouw en dochter naar 
Wakkerendijk 80 en op 7 mei 1919 verhuisden 
zij naar Laren. 

De enige dochter van Gerrit en Helena Aalders 
was : 

Helena Maria Henriette Madelaine De 
Bruin 
geboren Eemnes 18-02-1893 
overleden Laren NH 05-01-1975 
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Ze bleef ongehuwd en werkte vele jaren als 
onderwijzeres in Laren. In haar begintijd is 
ze nog even aan de Openbare School van Eemnes 
verbonden geweest (±1912). Ze werd Lena ge
noemd en ze had een woning aan de Kerklaan in 
Laren. 

Naast Gerrit de Bruin (1804-1947) en Wulfert 
de Bruin (1807-1890) hadden Wulfert de Bruin 
en Willemi jntje Wulfertse nog een zoon die 
naar Eemnes kwam. Dat was: 

1.2.1.3 Teunis de Bruin 
geboren Langbroek 19-06-1820 
overleden Eemnes 14-03-1889 
trouwt Eemnes 12-05-1859 
Jannetje Grootveld 
(1824-1898) 

Ook Teunis de Bruin woonde enige tijd bij 
zijn familieleden op de boerderij Wakkeren-

j 

Groepsfoto Openbare Lagere School Eemnes ± 1911. 
Geheel links juffrouw Lena de Bruin (1893-1975) van 
Huize Ruimzicht Wakkerendijk 72 
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dijk 104. 
Na zijn huwelijk heeft hij met zijn gezin 
enige tijd in het Tolhuis gewoond, op de 
driesprong Wakkerendijk-Meentweg-Laarderweg. 
Volgens de familieverhalen was het van Teunis 
bekend, dat hij op zondag geen tolgeld wilde 
beuren; hij gaf het verkeer dan vrij toegang. 
Verder was hij landbouwer. Nadat hij een 
aantal jaren getrouwd was, heeft hij zich met 
zijn gezin gevestigd in het nieuw gebouwde 
boerderijtje Laarderweg 39. 
Uit zijn huwelijk met Jannetje Grootveld zijn 
naast een levenloze dochter en een jong 
gestorven zoon nog twee zoons geboren. De 
oudste was: 

1.2.1.3.1 Wulfer de Bruin 
geboren Eemnes 30-08-1862 
overleden Eemnes 05-02-1924 
trouwt 1908 
Wilhelmina Maria Brinkman 
geboren Haarlemmermeer 10-02-1865 
overleden Eemnes 05-03-1947 

Nadat zijn ouders waren overleden, bleef 
Wulfer met zijn broer Cornells wonen op het 
boerderijtje Laarderweg 39. Het was een klein 
bedrijfje met 5 à 6 koeien. Toen zijn broer 
in 1907 trouwde bleef Wulfer alleen achter. 
Niet voor lang echter, want in 1908 trouwde 
hij met Wilhelmina Maria Brinkman. Mina 
Brinkman had ook nog enige tijd een soort 
winkeltje in haar huis op Laarderweg 39. Daar 
verkocht ze een beetje sigaren, sigaretten en 
snoepgoed. Ze werd daarvoor bevoorraad door 
Elsinga, die zijn bedrijf aan de Molenweg 
had. Uit het huwelijk van Wulfer en Mina zijn 
geen kinderen geboren. Nadat Wulfer in 1924 
was overleden, heeft Mina enige tijd in Leus
den gewoond bij haar familie. 
Vrij snel daarna kwam ze weer terug naar 
Eemnes. Ze ging inwonen bij Hensbergen op 
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Kerkstraat 7. Aan de oostzijde van het huis 
had ze een grote kamer met bedstee. Volgens 
de verhalen gaf ze aan huis brei-en naailes
sen voor ongeveer 2 5 cent. Haar hond noemde 
ze Boertje, 's Winters had ze 4 à 5 kippen 
binnen onder de tafel. Ze had een stekelvar
ken in de keukenkast. Toen haar gezondheid 
achteruit ging, is ze verzorgd door Jan en 
Betje Scherpenzeel aan de Molenweg. 
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Jap ,3 
llmlMI liiii 

Hf 
.•-.•¥"""•• *v; •,-.•:; i-,-t-----i.--:-':--:.. {,;."'>. >-••.. • •;•;•;:;:': ', . •, ; .•-e•'/•••-.•: 

Slllff 

IBTIliiWBMi 

• 

Wilhelmina Maria Brinkman (1865-1947) getrouwd met 
Wulfer de Bruin, op de foto met haar poes en haar hond 
Boertje 

HKE- 151 



De broer van Wulfer de Bruin was: 

1.2.1.3.2 Cornells de Bruin 
geboren Eemnes 13-11-1866 
overleden Blaricum 29-05-1940 
trouwt Eemnes 18-10-1907 
Jannetje Stoffelsen 
geboren Nijkerk 14-10-1882 
overleden Eemnes 02-10-1950 

Naast het werk op de boerderij deed Cornells 
de Bruin in zijn jeugd ook al molenaarswerk 
op de Eemnesser molen bij de familie Pas. Zo 
moest hij, als er een schip aankwam in de 
Eemnesser haven, de aangevoerde maïs of het 
graan in zakken scheppen en daarna naar de 
Molenweg brengen. Ook moest hij met paard en 
wagen vaak meel wegbrengen. 
Op de molen van Pas heeft hij ook zijn toe
komstige vrouw Jannetje Stoffelsen leren 
kennen. Ze was geboren in Nijkerkerveen, had 
haar jeugd doorgebracht in Barneveld en heeft 
jarenlang als dienstbode gewerkt bij de mole
naarsfamilie Pas. 
Nadat het paar in 1907 getrouwd was, heeft 
het tot 1911 gewoond op Laarderweg 43. Van 
1911 tot 1913 woonde het gezin op Laarderweg 
37, het huis van Jan Manten (later Emrec). 
Daar werd de oudste dochter Jannetje geboren. 
In 1913 liet Cornells de Bruin door Gijs 
Breunesse en Gerrit Dop een nieuw boerderij
tje bouwen aan het einde van de Streefoord-
laan. Het adres werd Streefoordlaan 1, tegen
woordig is dat nummer 11. 
Cornells de Bruin begon er met twee koeien, 
wat kalveren en wat varkens om te mesten. Hij 
had land in de polder, waar hij nog met de 
zeis maaide. Ook had hij een stuk bouwland op 
de driest, net voorbij het kerkhof aan de 
Laarderweg. Daar verbouwde hij rog, haver, 
koolraap, graan en knollen. Cornells de Bruin 
was een rustige man, die leefde voor zijn 
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Cornelia de Bruin (1866-1946) en zijn vrouw Jannetje 
Stoffelsen (1882-1950) 
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Op de voorgrond Jannetje de Bruin (1911) en haar man 
Arent Jongerden. Daar achter Aalt de Bruin (1916-1974) 
en zijn vrouw Jannetje Ruizendaal 

gezin en zijn bedrijf. Hij knutselde graag en 
had altijd een mooie groetentuin. Hij is 
overleden in de roerige meidagen van 1940. 
Hij had in die tijd nog twee koeien. Snel na 
het uitbreken van de oorlog moesten alle 
Eemnesser koeien geëvacueerd worden. Cornelis 
hield één koe thuis en liet er één wegvoeren. 
Na enkele dagen kon hij zijn koe weer halen 
op de Gooise meent onder Blaricum. Daar moest 
hij over een plank lopen die over een sloot 
lag. De inspanning was hem echter te groot 
geworden. Hij kreeg waarschijnlijk een hart-
verlamming, viel achterover in de sloot en is 
toen vermoedelijk verdronken. 
Tien jaar later (1950) is zijn vrouw overle
den, die aan de Streef oordlaan was blijven 
wonen. 
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Uit het huwelijk van Cornells de Bruin en 
Jannetje Stoffelsen zijn vier kinderen gebo
ren: 

1.2.1.3.2.1 Jannetje de Bruin 
geboren Eemnes 28-04-1911 
trouwt Eemnes 22-09-1937 
Arent Jongerden 

Jannetje is vóór haar trouwen in totaal negen 
jaar in betrekking geweest. Zo werkte ze 5 
jaar in Blaricum. Na haar huwelijk in 1937 
woonde ze met haar gezin tot 1957 op Stree-
foordlaan 2. Haar man had daar een rietdek-
kersbedrijf. Van 1957 tot 1988 woonde het 
gezin in Huizen. Sinds 1988 woont dit echt-

Aalt de Bruin (1916-1974) en zijn brcer Teunis de 
Bruin (1919-1989) 
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Aalt de Bruin (1916-1974), tuinman in Eemnes 

paar weer in Eemnes en wel op het Torenzicht. 

1.2.1.3.2.2 Aalt de Bruin 
geboren Eemnes 06-03-1916 
overleden Eemnes 01-11-1974 
trouwt Eemnes 21-04-1949 
Jannetje Ruizendaal 

Aalt voelde zich al jong aangetrokken tot het 
hovenierswerk. Hij is begonnen in de kwekerij 
bij de familie Van Veenendaal in Laren. Ver
volgens is hij knecht geworden bij Puijk in 
Blaricum. Daar heeft hij een goede leerschool 
gehad. In 1946 is hij voor zichzelf begonnen 
met het verzorgen van tuinen. Hij was toen 
nog niet getrouwd en werkte vanuit het ouder
lijk huis aan de Streefoordlaan. 
Na zijn huwelijk met Jannetje Ruizendaal werd 
eerst enige tijd een bovenwoning bij Zr. 
Koops op Laarderweg 31a betrokken. Later 
woonde het gezin op de Veldweg en daarna op 
Laarderweg 60. Het ging goed met het tuinie
ren. Was Aalt begonnen op de fiets met een 
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karretje er achter, op een gegeven moment 
werd het een luxe wagen met een karretje er 
achter. Geheel plotseling kwam er op 1 novem
ber 1974 een einde aan het actieve leven van 
Aalt de Bruin. Zijn bedrijf werd overgenomen 
door zijn zoon Kees, die al bij zijn vader 
werkte en zoon Aalt, die ook al bij zijn 
vader werkte, maar nog één dag naar school 
ging. 
Enige tijd nadat de nieuwe snelweg A-27 in 
1977 was voltooid, konden de Gebroeders De 
Bruin een stuk grond kopen, dat tussen de A-
27 en de gemeentegrens met Laren lag. Het was 
grond van de Hervormde Kerk van Eemnes-Binnen 
die er daar wat verloren bij lag. De beide 

Bij het ouderlijk huis Streefoordlaan. 
v.l.n.r. Teuntje de Bruin (geb. 1917), Aalt 
(1916-1974), Teunis de Bruin (1919-1989) en 
de Bruin (geb. 1911) 

de Bruin 
Jannetje 
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v.l.n.r. Teuntje de Bruin (geb. 1917), moeder Jannetje 
Stoffelen (1882-1950), Teunis de Bruin (1919-1989) en 
Jannetje de Bruin (geb. 1911) 

broers hebben de grond gekocht voor hun tuin-
activiteiten. Ze begonnen er in een zomer
huisje en binnen 15 jaar bouwden ze er een 
prachtig tuincentrum op. 

Vader Aalt de Bruin is ook actief geweest in 
het maatschappelijk leven. 
In juni 1950 kwam hij als diaken in de kerke-
raad van de Nederlands Hervormde Kerk van 
Eemnes-Buiten. Later werd hij ouderling en 
gedurende diverse jaren president-kerkvoogd. 
Tot zijn dood in 1974 heeft hij dus 24 jaar 
voor de kerk gewerkt. 
Daarnaast is hij lid geweest van het School
bestuur van het Protestants Christelijk on
derwijs in Eemnes. 
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1.2.1.3.2.3 Teuntje de Bruin 
geboren Eemnes 09-12-1917 
trouwt Eemnes 11-06-1952 
Gij s van Dijk 

Dit echtpaar vestigde zich in Soest. 

1.2.1.3.2.4 Teunis de Bruin 
geboren Eemnes 05-09-1919 
overleden Eemnes 15-04-1989 
trouwt 1) Eemnes 05-08-1951 
Gijsbertje Snel (1918-1956) 
trouwt 2) 29-10-1958 
Johanna van Zoeren 

Teus nam het boerenbedrijf van zijn vader op 
Streefoordlaan 1 (11) over. 

Tot zover dit familie-overzicht van het ge
slacht De Bruin in Eemnes. 
We zijn dankbaar voor de hulp die we bij het 
samenstellen van dit artikel hebben gekregen 
van mevrouw J. Jongerden-de Bruin, de heer A. 
Jongerden en mevrouw J. de Bruin-Ruizendaal. 
Zij gaven informatie en stelden foto's be
schikbaar. 

Mocht u aanvullingen hebben op dit artikel of 
mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan 
kunt u contact opnemen met de samenstellers: 

Henk van Hees Bertie van Wijk-Blom 
Kerkstraat 15 Raadhuislaan 39 
Eemnes Eemnes 
tel. 5389849 tel. 5314689 
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Wilhelmina Arends-Bruinekool 
Ze overleefde een ernstig ongeluk en werd 101 
-jaar. 

Enige tijd geleden ontvingen we van één van 
onze leden oude krantenknipsels. Daarin lazen 
we onder andere over een ernstig verkeerson-
gevaal in mei 1947, waarbij de Eemnesser 
mevrouw Wilhelmina Arends-Bruinekool een 
ernstige hersenschudding opliep en een 10 cm 
diepe vleeswond aan haar heup. Kort daarop 
kwam het bericht dat zij op 17 mei 1996 was 
overleden op de leeftijd van ruim 101 jaar. 

Het is uniek dat een inwoner van Eemnes zo'n 
leeftijd bereikt. Ook opvallend is het dat ze 
na het ongeluk nog zo oud is geworden. Reden 
genoeg om even bij deze feiten stil te staan. 
In een geanimeerd gesprek met haar drie kin
deren en haar schoondochter en schoonzoon 
Hans werd haar levensloop opgehaald, waarna 
er genoeg gegevens waren om dit artikel te 
schrijven. 

Wilhelmina (Wim) Bruinekool werd op 27 febru
ari 1895 geboren in Zwartebroek (gemeente 
Barneveld) als dochter van Jan Bruinekool en 
Willemijntje Schut. 
Toen ze 14 jaar was verliet ze het ouderlijk 
huis in Zwartebroek om bij verschillende 
boeren te gaan werken. Terwijl ze daar in 
dienst was, woonde ze er ook meteen bij in. 
In de beginperiode werkte ze bij een klei-
boer. Ze had het daar niet zo naar haar zin. 
Toen ze tegen haar vader zei, dat ze weg 
wilde, gaf hij als antwoord dat ze moest 
blijven. Ze is toen gebleven voor een tientje 
meer en een nieuwe hoed. Later werkte ze 
negen jaar bij Van Ginkel, een boer onder 
Amersfoort en vier jaar bij Van Maanen. Daar 
bleef ze totdat ze trouwde. De uitverkoerene 
was Andries Arends, afkomstig uit Barneveld. 
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Ze trouwden op 5 november 1926 in Barneveld. 
Andries Arends had een stuk bosgrond in Appel 

Wielrijdster aangereden 
! ÈEMNES. Gisteravond omstreeks ze 
ven uur vond aan het begin van de 
Laarderweg ter hoogte van He woning 
van de fam. J. van 't Klooster een on
geval plaats, dat wonder boven wonder 
nog vrij goed is afgelopen. De 52-jarige 
wielrijdster,'mevr: Wilhelmina Bruine
kool, echtgenote van de veehouder A. 
Arends, wonende - alhier, reed op "de 
Laarderweg in de richting Laren, toen 
uit deze richting een met paard be
spannen boerenwagen als tegenligger, 
bestuurd door de veehouder T. R., al
hier, kwam aangereden. 

Achter mevr. Arends kwam, even
eens in de richting Laren rijdend, een 
luxe auto, bestuurd door de -heer J. v. 
O. uit Vught, welke de boerenwagen 
moest passeren. Vermoedelijk moet het 
slachtoffer, volgens ooggetuigen, door 't 
claxonneren van de achter haar rijden
de auto zijn geschrokken en bij het zich 
van de weg'begeven om op het daar
naast gelegen grindpad haar weg te 
vervolgen op de boven het pad uitste
kende wegkantlaag, bestaande uit oude 
gedeeltelijk gebroken stenen, de macht 
over .haar stuur zün kwijt geraakt, 
juist op het moment dat de luxe auto 
haar passeerde. Mevr. A. kwam hier
door met haar linkerheup tegen de 
auto te. vallen en werd door de achter-
kruk 'van de rechterzijde van de auto 
in haar heup gegrepen, waardoor zij 
een zeer diepe vleeswond ter hoogte 
van haar 'heup bekwam, Met haar ri j
wiel kwam zij vervolgens te vallen op 
de grasberm langs genoemde weg. 
'. De, onmiddellijk ter plaatse versche

nen geneesheren Dr. J. Fros, alsmede 
Dr P. 'A-Keeman, de huisarts van het 
slachtoffer, constateerden een zeer die
pe vleeswond op de heuphoogte en dat 
het slachtoffer tevens een hersen
schudding had bekomen, waarop mevr. 
A. per ziekenauto werd vervoerd naar 
het St. Jansziekenhuis te Laren. 

Naar wij' vernemen is de toestand 
van he.t slachtoffer bevredigend, 
De B e l , m e i 1 9 4 7 
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zelf ontgonnen en daarop liet hij een nieuw 
boerderijtje bouwen. Daar werden in 1927 
dochter Eef en in 1930 zoon Jan geboren. 

Eemnes 
Andries Arends wilde toch wel wat "groter 
gaan boeren". In Eemnes woonde een zuster van 
zijn vrouw, Bartje Bruinekool. Zij was ge
trouwd met Bart Donelaar (Wakkerendijk 90). 
Van zwager Bart Donkelaar hoorde de familie 
Arends dat de boerderij Wakkerendijk 104 leeg 
stond (eigendoom Diakonie Hervormde Kerk 
Eemnes-Buiten). Andries Arends had daar wel 
zin in en in 1931 verhuisde de familie naar 
Eemnes naar Wakkerendijk 104. Tante Geurtje, 
getrouwd met Gert Bruinekool, een broer van 
moeder Wim hielp bij het schoonmaken van de 
boerderij. Toen ze door het bovenraam uitkeek 
over de weidse Eemnesser polder, vroeg ze aan 
haar schoonzus Wim of er achter in die polder 
ook mensen woonden. Ze reageerde met de uit
spraak dat ze daar voor geen geld zou willen 
wonen. 
Een jaar later (1932) trok ze met haar man 
Gert Bruinekool in de boerderij bij de Sluis. 
Weer een paar jaar later rond 1937 kwam nog 
een broer naar Eemnes. Dat was Willem Bruine
kool, die met zijn gezin op Wakkerendijk 90 
ging wonen om het boerenbedrijf van zus Bar-
tje te gaan runnen. 

Het beviel Andries Arends en Wilehlmina Brui
nekool goed in Eemnes. In 1938 werd nog een 
dochter geboren: Wilhelmina (Mien) later 
getrouwd met Bertus Breunesse. Zij heeft 
nooit in de wieg gelegen. Ze lag bij vader en 
moeder achter in de bedstee. Tijdens de oor
log beleefde het gezin op de boerderij drukke 
en intensieve jaren. In mei 1947 overkwam 
moeder Wim het ernstige ongeluk waarvan hier
bij het verslag staat. Nadat ze weer genezen 
was zei de huisarts, doker Keeman, dat ze 
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Andries Arends (1899-1982) en zijn vrouw Wilhelmina 
Arends-Bruinekool (1892-1996) in de boerderij Wakke
rendijk 90 te Eemnes. Deze foto is gemaakt rond 1980 
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weer moest gaan fietsen. Hij heeft toen met 
haar allerlei oefenrondjes om de hooiberg 
gereden. Zo kreeg hij haar weer op de fiets. 
In 1954 trouwde zoon Jan en hij trok met zijn 
vrouw gedurende 3| jaar bij zijn ouders in. 
In 1967 stopte Andries Arends met boeren. Hij 
en zijn vrouw verlieten de boerderij Wakke
rendijk 104 en trokken in bij zoon Jan op 
Wakkerendijk 90. In augustus 1981 verliet de 
hele familie deze boerderij. Het nieuwe on
derkomen was aan de Streef oordlaan 16 en 18. 
Vader Andries Arends is overleden op 1 decem
ber 1982. Moeder Wilhelmina Bruinekool is 
daar blijven wonen tot haar 92e jaar in 1987. 
Toen brak ze haar heup en vanaf dat moment 
verbleef ze in ziekenhuizen en verpleeghui
zen. De laatste 8 jaar was haar onderkomen 
het verpleeghuis "Zonnehoeve"" in Hilversum. 
Daar vierde ze op 27 februari 1995 haar 100e 
verjaardag en daar is ze op 17 mei van dit 
jaar overleden. 

Volgens haar kinderen was ze vrolijk en opge
ruimd van aard. Ze heeft altijd lopen zingen 
en fluiten en zat nooit in de put. Als er 
problemen waren, zei ze:"O, dat lost vanzelf 
wel weer op!" Het ongeluk daargelaten, is ze 
altijd goed gezond geweest. Nadat ze negen 
keer een bezwering in haar keel had gehad, 
zijn haar keelamandelen eruit gehaald. Ze was 
altijd actief met kaas maken, met karnen en 
met de eierhandel. Klanten die aan huis kwa
men, kregen van haar altijd koffie en be
schuit met kaas. Tandarts Van Rijn, die in de 
veertiger jaren bij Ant Eek in woonde, heeft 
haar eens een gebit gegeven in ruil voor een 
maal boerenkool en een worst. Verder was de 
bloementuin haar heiligdom en in de vrije 
tijd was ze verzot op domino-spelen. In haar 
hele leven is ze één keer met haar man op 
vakantie gegaan. Een kennis uit Laren had een 
zomerhuisje in Friesland en daar zijn ze een 

164- HKE 



Wilhelmina Arends-Bruinekool geboren 27-02-1895 o v e r 
leden 17-05-1996. Ze b e r e i k t e a l s 101 - j a r i ge een 
l e e f t i j d d i e voor een bewoner van Eemnes uniek i s . 

dag of wat naar toe gegaan om aardappels t e 
rooien. 
Al woonden moeder Arends-Bruinekool en haar 
man vanaf 1931 in Eemnes, ze zijn altijd de 
Nijkerkerkrant (later Barnevelder) blijven 
lezen. 
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Tot zover het levensverhaal van deze sterke 
vrouw uit onze Eemnesser gemeenschap. We zijn 
de kinderen en aangetrouwden bijzonder dank
baar voor hun bereidwillige medewerking aan 
dit artikel. 

Henk van Hees 

Wist U dat 

wij in de Oudheidkamer onder andere een stel 
schitterende kasten voor het opbergen van 
klederdrachten hebben gekregen. Deze zijn 
belangeloos gemaakt door ons lid Adriaan 
Brouwer. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
Wij zijn trots op al onze vrijwilligers die 
zich inzetten voor onze Kring. 
Als u iets voor onze Historische Kring wilt 
doen, neem dan contact op met Mary van der 
Schaal, tel. 035-531 7093. 

Het Bestuur. 

Wie herkent ze? 

Deze keer twee foto's waarvan we graag zoveel 
mogelijk informatie willen hebben. 

Foto I is waarschijnlijk gemaakt na een Be-
jaardentocht. Wie weet nog waar en wanneer? 
Ook zouden we graag zoveel mogelijk namen 
willen weten van de dames in klederdracht en 
van de non. 

Foto II is genomen bij de Mariaschool eind 
jaren twintig. Ook hiervan zouden we graag 
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zoveel mogelijk informatie willen hebben. De 
namen van de onderwijzers zijn bekend. Het 
gaat ons om de namen van de jongens. 

Wie over de foto's veel of weinig weet te 
vertellen kan contact opnemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-5389849 
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Schenkingen H.K.E. 

In de afgelopen periode ontvingen wij de 
volgende zaken voor de collectie van de HKE : 

10 tijdschriften-en krantenartikelen be
treffende Eemnes 
1 tijdschrift (Toeristenkampioen. 14e jrg. 
nr 5, 1 mrt 1951) van 
Museum Flehite 
Westsingel 50 Amersfoort 

* 
Koperen brandblusser - borstboor 
van 
J.H.O. Dop 
Streefoordlaan 46 Eemnes 

* 
Foto van Dominee Kolkert 
van 
Mevrouw C. Roodhart-Wiggerts 
Laarderweg 21 Eemnes 

* 
Twee foto's van Tinus de Toeter 
(Tinus Majoor) 
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van 
T. Wortel 
Eemnesserweg 21 1261 HE Blaricum 

Kanten mutsje 
van 
Mevrouw Ruizendaal 
Torenzicht 100 Eemnes 

* 
Pamflet "De aanstaande rechtszitting van 
Anton Aardbei (Mussert)" 13-11-1945 
Hooisteker/Foto's van 50 jaar Bevrijdings
feesten/kalenderblaadje van 5 mei 1947 
van 
P. Leeuwenkamp 
Binder 1 3755 WP Eemnes 

Portret olieverf op doek van Koningin 
Wilhelmina als jonge vorstin. Moet in 
Eemnes gehangen hebben: Voorheen van Ber-
tus Groen 
via 
C. en M.v.d. Voort-Groen 
Wandelpad 62 Hilversum 

Foto van Koningin Emma 
Foto van Koningin Wilhelmina 
+ trommeltje 
van 
B. de Boer 
Ericaweg 58 Laren 

* 
Een staartkap+zwart ondermutsje 
van 
Mevrouw A. de Bruijn-de Gooijer 
Wakkerendijk 1 Eemnes 

Zilveren oorijzer 
van 
Mevrouw P. Lanphen-van Hamersveld 
Ludenweg 6 Blaricum 

* 
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Genealogische gegevens van de families 
Keizer en Snoek 
van 
P.H. Schrijvers 
Broeklaan 8b, Dwingeloo 

* 
Voor al deze schenkingen zeggen wij de gevers 
hartelijk dank. 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eenmes, 
tel. 5389849 is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in 

Eemnes. 

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel.5313086 
is bezig met: 
- de familie Luijf in Eemnes. 
Gevraagd: 
o.a familieverhalen, foto's, familieberich-
ten. M 

Wiebe van IJken,Everserf 20,Eemnes, 
tel. 5389367 is bezig met: 
- de uitwerking van het armenboek van de 
gemeente Eemnes (1637-1768). 

Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel. 
5389198 is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie 
helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in 
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We 
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hebben heel mooie inventarisatieformulie
ren. We zoeken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de 
kleding in de hand of aan de hand van oude 
foto 's. ĉ 
Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 5389367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689 
Henk van Hees, tel. 5389849 
zijn bezig met: 
- het aanleggen van een verzameling bidprent

jes van mensen die in Eemnes gewoond heb
ben. U kunt ons al een plezier doen wan
neer u de mogelijkheid biedt om kopietjes 
te laten maken van uw bidprentjes. 

* 
Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 5389849 
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, 
tel. 5314689 
zijn bezig met: 
- de families Kuiper en Meijer 
- de familie Bieshaar. 
Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, 
familieberichten. 
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